
در شــب 1 مــی 2011، مــارک بــاوِدن درحــال 
متاشــای یــک مســابقه ی بیس بــال –فیلــی در 
ــد  ــع ش ــه قط ــان برنام ــه ناگه ــود ک ــت- ب ــل ِم مقاب
ــی  ــاق رشق ــا در ات ــور اوبام ــر رییس جمه و تصوی
کاخ ســفید روی صفحــه آمــد. رییس جمهــور 
گفــت: »امشــب، مــن می توانــم بــه مــردم آمریــکا 
ــده،  ــاالت متح ــه ای ــم ک ــزارش بده ــان گ و جهانی
ــه کشته شــدن  عملیاتــی را اجــرا کــرد کــه منجــر ب
اســامه بــن الدن، رهــر القاعــده و یــک ترویســت 
شــد کــه مســئول قتــل هــزاران مــرد و زن و کــودک 

ــود«. ــاه ب بی گن
پنــج دقیقــه یــا اندکــی بیشــر پــس از پایــان 
درحالی کــه  رییس جمهــور،  کوتــاه  بیانیــه ی 
ــع  ــفید جم ــل کاخ س ــی در مقاب ــزاران آمریکای ه
شــدند و فریــاد می زدنــد »آمریــکا! آمریــکا!«، 
مایــک  خــورد.  زنــگ  بــاوِدن  همــراه  تلفــن 
فیلم ســازی جــری  استنســون، رییــس رشکــت 
ــی  ــاوِدن در فیلم ــود. ب ــط ب ــت خ ــر، پش بروکهیم
»ســقوط  او  پرفــروش  کتــاب  از  اقتباســی  کــه 
شــاهین ســیاه« )1999( بــود، بــا جــری کار کــرده 

ــود.  ب
بــاوِدن همیــن اواخــر، درحــال رصف نهــار بــه 
»ببیــن  گفــت:  »مایــک  کــرد:  یــادآوری  مــن 
ــن  ــورد ای ــی درم ــد فیلم ــری می خواه ــارک، ج م
ــه  ــرادی ک ــام اف ــد مت ــازد و می خواه ــن الدن بس ب
در ســاخت فیلــم ســقوط شــاهین ســیاه همــکاری 
ــه  ــد ک ــد بدان ــد. او می خواه ــع کن ــتند، جم داش
ــه  ــه نوشــن فیلم نامــه ی ایــن فیلــم عالق ــو ب ــا ت آی

داری؟«
آن هــا  حتــا،  کــه  بــود  داده  پاســخ  بــاوِدن 

کننــد. حســاب  او  روی  می تواننــد 
ســخن گوی  کارنــی،  جــی  رساغ  بــه  فــورا  او 
ــرای  ــا ب مطبوعاتــی اوبامــا در آن زمــان مــی رود ت
ــد.  ــت بده ــور درخواس ــا رییس جمه ــه ب مصاحب
بــاودن، از زمانــی کــه »معــاون رییس جمهــور 
جــوزف آر.بایــدن« را بــرای نرشیــه ی آتالنتیــک 
نوشــته بــود، با کارنــی آشــنایی داشــت. بااین حال، 
از این کــه تقریبــا بالفاصلــه از او پاســخی دریافــت 

کــرد، شــگفت زده شــده بــود. ایــن پاســخ، دلگــرم 
این کــه  بــه  باتوجــه  مخصوصــا  بــود؛  کننــده 
از  ســیلی  رییس جمهــور  می دانســت  بــاودن 
درخواســت ها را دریافــت می کنــد. کارنــی گفــت 
کــه او منی توانــد هیــچ قولــی بدهــد، امــا قطعــا بــه 

ــرد.  ــد ک ــک خواه او کم
زد:  زنــگ  او  بــه  دوبــاره  استنســون  بعــد،  روز 

اســت. داده  تغییــر  را  نظــرش  بروکهیمــر 
بــاوِدن خیلــی زود تصمیــم گرفتــه بــود کــه به جــای 
بنویســد.  کتــاب  یــک  می توانــد  او  فیلم نامــه، 
و  نویســنده  کتــاب،  ایــن  در  گفــت،  می تــوان 
ــاوِدن  ــتند. ب ــق داش ــم تطاب ــا ه ــال ب ــوع کام موض
متخصــص رشح وقایــع تاریخــی عملیات هــای 
ــاب »ســقوط شــاهین  ــر کت ــود. عــالوه ب مخفــی ب
در  حملــه ای  درمــورد  داســتانی  کــه  ســیاه« 
ارتــش  رنجرهــای  توســط  ســومالیان در 1992 
ــا اســت کــه  ــم نیروهــای دلت ــاالت متحــده و تی ای
بــه فاجعــه ختــم شــد، او کتاب هایــی درمــورد 
نجــات  بــرای  شکســت خورده  ماموریــت 

گروگان هــای آمریکایــی در ایــران در ســال 1980 
مــواد  بــزرگ  قاچاق چــی  طوالنــی  تعقیــب  و 
ــت. ــته اس ــکوبار، نوش ــو اس ــا، پابل ــدر کلمبی مخ
روش او در نوشــن آن کتاب هــا، ترکیبــی فراگیــر 
ــتان رسایی های  ــا داس ــا ب ــا و روایت ه از گزارش ه
زنــده بــود. متایل نوشــن درمــورد وقایــع تاریخی، 
ــه  ــن ب ــرای نوش ــادن، ب ــس از اتفاق افت ــا پ مدت ه
ــه  ــه ب ــا عالق ــوال ب ــردم، معم ــرد. م ــک می ک او کم
گفت وگــو بــا او می نشــینند و می تواننــد کامــال 
آزادانــه صحبــت کننــد. یــک موضــوع مصاحبــه 
ــه  ــوع ب ــد، آن موض ــر می انجام ــوع دیگ ــه موض ب
ســمت موضوعــی دیگــر هدایــت می شــود و 
همین طــور ادامــه پیــدا می کنــد. ایــن فراینــد، 

ســال ها را در بــر می گیــرد. 
ــن  ــورد ب ــی درم ــن کتاب ــه نوش ــد ک ــت ش ــا ثاب ام
ــاوِدن  ــت. ب ــی اس ــیار متفاوت ــئولیت بس الدن، مس
تــالش می کــرد تــا ایــن داســتان را، تنهــا چنــد مــاه 
ــیار  ــراد بس ــد. اف ــف کن ــش تعری ــس از رخ دادن پ
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ــه  ــی ک ــای دریای ــی و نیروه ــی و نظام ــد دولت ارش
عملیــات را انجــام داده بودنــد- از حــوادث آن 
شــب باخــر بودنــد. عمــال هیچ گونــه ســندی 
و دنبالــه ای وجــود نداشــت کــه بــاوِدن آن را 
پی گیــری کنــد. دولــت متــام اســناد مربــوط بــه آن 
ــت وجوی  ــابقه ی جس ــناد س ــه اس ــه -از جمل حمل
ســازمان ســیا بــرای بــن الدن- را، جــزو اســناد 
ــور  ــاوِدن مجب ــود. ب ــرده ب ــدی ک ــه طبقه بن محرمان
ــرای  ــی، ب ــمی دولت ــای رس ــق کانال ه ــود ازطری ب
ــدوار  ــد و امی ــت بده ــا درخواس ــام مصاحبه ه انج

ــد. باش
ــرش  ــال 2012 منت ــز س ــان« در پایی ــاب او، »پای کت
ــد،  ــاب می گوی ــه او در آن کت ــتانی ک ــد و داس ش
ســیا  ســازمان  می آیــد.  به نظــر  آشــنا  امــروز 
کــه ســال ها در ســایه کار می کــرد، قاصــدی را 
ــب او،  ــس در تعقی ــران آژان ــرد. اف ــایی ک شناس
پاکســتان  ایبت آبــاد  بزرگــی در  بــه ســاختان 
را  ســاختان  ایــن  ســازمان  عوامــل  رســیدند. 
بــرای ماه هــا ازطریــق دوربین هــای ماهــواره ای 
از راه دور تحــت نظــر گرفتنــد، امــا نتوانســتند 
ــن الدن در  ــه ب ــد ک ــت یابن ــان دس ــن اطمین ــه ای ب
داخــل ســاختان حضــور دارد. رییس جمهــور 
در  الدن  بــن  کــه  درصورتــی  منی خواســت 
ســاختان باشــد)اوباما بعدهــا گفــت کــه احتــال 
حضــورش 55.45 درصــد بــود(، اجــازه بدهــد تــا 
او را از دســت بدهنــد. قاعــده در یــک بــازی امــن 
ایــن بــود کــه ایــن ســاختان را یــا ازطریــق پرتــاب 
ــا  ــد، ام ــان کن ــاک یک س ــا خ ــک ب ــب و موش مب
ــرار  ــر ق ــرض خط ــی را درمع ــراد ملک ــن کار اف ای
داده و هم چنیــن دســت یابی بــه ایــن اطمینــان 
ناممکــن  را  اســت  شــده  کشــته  بــن الدن   کــه 
ــم  ــک تی ــا ی ــن کار، اوبام ــای ای ــاخت. به ج می س
ــر  ــا دو هلیکوپ ــی را ب ــروی دریای ــره از نی 23 نف
ــه  ــی ک ــتد. زمان ــا می فرس ــه آن ج ــاوک ب ــک ه بل
یکــی از هلیکوپرهــا نزدیــک بــود در کنــار یــک 
آِغــل حیوانــات بــه زمیــن برخــورد کنــد، کل 
ــن  ــا ای ــد. ام ــم بپاش ــت از ه ــت می توانس ماموری
نیروهــا بــر پــرواز مســلط شــده و خیلــی زود حملــه 
را آغــاز کردنــد، دروازه هــا را بــا C-4 شکســتند و 
درنهایــت موفــق شــدند هــدف را بکشــند. آن هــا 
ــاوک  ــک ه ــای بل ــل، هواپی ــرک مح ــش از ت پی
آســیب دیده را منفجــر کردنــد. زمانــی کــه پــرواز 
در  بزرگــی  آتش ســوزی  می شــد،  دور  آن هــا 
داخــل محوطــه برخاســته بــود. دولــت پاکســتان، 
تــا زمانــی کــه نیروهــای آمریکایــی مدت هــا 
می شــد آن منطقــه را تــرک کــرده بودنــد، از ایــن 

ــدند. ــر نش ــه باخ حادث
پیــرشو  ســال های  و  ماه هــا  در  داســتان،  ایــن 
شــود.  گفتــه  مختلفــی  اشــکال  بــه  می توانــد 
نیــز یکــی از چندیــن کتــاب  بــاوِدن  داســتان 
در ایــن زمینــه بــود؛ امــا مقــاالت زیــادی نیــز 
بــود،  شــده  منتــرش  مجــالت  و  روزنامه هــا  در 
ــه آن اختصــاص  ــی ب برنامه هــای خــری تلویزیون

 Zero Dark « یافتــه بودنــد و در نهایــت فیلــم
ــم  ــن فیل ــد. ای ــاخته ش ــال 2012 س Thirty« در س
»بزرگ تریــن  از  روایتــی  به عنــوان  را  خــود 
تاریــخ«  در  جنایتــکاران  گریــزی  تعقیــب و 
ــه تنهــا  ــن الدن ن ــن، کشــن ب ــی کــرد. بنابرای معرف
ایــاالت  ارتــش  بــرای  بــزرگ  پیــروزی  یــک 
متحــده، بلکــه یــک پیــروزی بــرای دســتگاه 
ــز به حســاب  ــا نی ــتان رسایی های آمریکایی ه داس
ــورد  ــس از برخ ــه پ ــا بالفاصل ــه تقریب ــد ک می آم
جســد رهــر تروریســت ها بــر زمیــن، موتــورش بــا 

باالتریــن رسعــت بــه کار افتــاده بــود.
ــره ی  ــاس غیرمنتظ ــاوِدن مت ــته، ب ــال گذش ــار س به
دیگــری را در تلفــن همراهــش دریافــت کــرد. 
او پــس از جلســه ای در نیویــورک بــا نــارشش 
بعــدی اش، داســتانی درمــورد  کتــاب  درمــورد 
جنــگ ویتنــام، در راه خانــه اش در پنســیلوانیا 
ــرش،  ــایمور ه ــب س ــاس از جان ــار، مت ــود. این ب ب

ــود. ــی ب ــگار تحقیق خرن
ــا درمــورد عکســی از  ــود ت هــرش متــاس گرفتــه ب
ــت  ــق اظهــارات دول ــا )طب ــن الدن در دری ــن ب دف
ــالمی  ــوم اس ــق رس ــد او طب ــده، جس ــاالت متح ای
حمــل شــده بــود(، کــه بــاوِدن آن را بــا جزئیات در 
کتابــش »پایــان« توصیــف کــرده بــود، از او ســوال 
ــدن  ــس، ب ــک عک ــود: »ی ــته ب ــاوِدن نوش ــد. ب کن
پیچیده شــده در یــک کفــن را نشــان می دهــد. 
عکــس بعــدی نشــان می دهــد کــه جســد در 
ســطحی شــیب دار، درحالــی کــه پاهــا بــه ســمت 
دریــا اســت، قــرار دارد. در قــاب بعــدی، بــدن بــه 
آب برخــورد می کنــد. در تصویــر بعــدی، واضــح 

اســت کــه جســد در زیــر ســطح آب قــرار دارد و 
امــواج در اطرافــش پخــش شــده اند. در آخریــن 
عکــس، تنهــا موج هایــی دایره شــکل روی ســطح 
آب وجــود دارنــد. بقایــای جســد اســامه بــن الدن 

بــرای همیشــه رفتــه بــود«. 
هــرش می خواســت بدانــد: آیــا واقعــا بــاوِدن ایــن 

عکس هــا را دیــده اســت؟
را  عکس هــا  او  کــه  گفــت  هــرش  بــه  بــاوِدن 
ــده و توضیــح داد کــه آن عکس هــا را کســی  ندی
ــت. ــرده اس ــف ک ــش توصی ــود برای ــده ب ــه دی ک

ــود  ــی وج ــچ عکس ــع هی ــه درواق ــت ک ــرش گف ه
نداشــته اســت. او ادامــه داده بــود، کل روایــت 
چه گونگــی تعقیــب و کشــن بــن الدن، ســاختگی 
ــاده  ــه او آم ــت ک ــاوِدن گف ــه ب ــت. او ب ــوده اس ب
ــا داســتان واقعــی این کــه چــه اتفاقــی در  اســت ت

ــد. ــرش کن ــود را منت ــاد رخ داده ب ایبت آب
ــواری  ــرش کار دش ــای ه ــاور ادع ــاوِدن، ب ــرای ب ب
ــم دردی  ــا او ه ــود ب ــرده ب ــالش ک ــرش ت ــود. ه ب
کنــد: »هیچ کســی دوســت نــدارد فریــب بخــورد« 
ــدارد. ــدی ن ــود کــه او منظــور ب ــه کــرده ب و اضاف

بــاودن بــه یــاد آورد کــه »مــن گفتــم کــه نــه 
ناراحــت نشــده ام«. و اضافــه کــرد: »مــن بــه او 
ــم کــه باالخــره او ســایمور هــرش اســت و او  گفت
ــاور او  ــه ب بایــد هــان کاری را انجــام دهــد کــه ب
بهــر اســت. امــا در ایــن مــورد، مــن متاســفم کــه 

ــت«.  ــتباه اس ــال اش ــم او درح بگوی
ــه  ــا چ ــن الدن ت ــامه ب ــن اس ــه کش ــح این ک توضی
میزانــی سیاســت های آمریــکا را تغییــر داده اســت، 
دشــوار اســت. ازنقطه نظــر کامــال عملــی، ایــن 
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این داستان چه قدر 
احتمال داشت؟ ایبت آباد 

در اساس در یک 
شهرک نظامی قرار 

دارد. ساختمان آشکارا 
بزرگی که بن الدن در 

آن بود )احاطه شده 
توسط دیوارهای 18 

فوتی بتنی با سیم های 
خاردار(، کم تر از دو 

مایل از آکادمی نظامی 
 »West Point« پاکستان

فاصله داشت. پلیس 
محلی چطور؟ آن ها واقعا 
از برخورد یک هلیکوپتر 

عظیم آمریکایی در 
همسایگی شان بی اطالع 
بودند؟ پیش از همه باید 

این سوال مطرح شود که 
چرا این همه اطالعات 

درمورد حمله ای مخفیانه 
که توسط یک واحد 

ویژه ی عملیات مخفی 
انجام شده است، به ما 

داده می شود؟
تاریخ آمریکا پر از 

داستان های جنگی 
است که درنهایت ثابت 
شده است که نادرست 

بوده اند. ادعاهای 
نادرست دولت بوش 
درمورد انبار مهمات 

صدام حسین از 
سالح های کشتار جمعی 

را به یاد بیاورید. یا  حمله 
بر کشتی ایاالت متحده 

در خلیج تونکین را تصور 
 ،»Bay of Pigs« کنید. در

دولت، تعداد زیادی از 
جنگ جویان را به کوبا 

اعزام کرد و امیدوار 
بود که این امر منجر 

به تشویق شهروندان 
محلی برای پیوستن 
به آن ها شود. بعد از 

شکست عملیات، دولت 
به سرعت تعداد نیروها 

را کاهش داد و ادعا کرد 
که این اصال یک تهاجم 

نبود، بلکه بیشتر تالشی 
برای ارایه ی کمک به 

چریک های محلی بود. یا 
اخیرا ارتش گزارش داد 
که ان.اف.ال سابق، پَت 
تیمن، با شلیک دشمن 

کشته شده است، به جای 
اعتراف به این که گلوله ای 

به طور اتفاقی از سوی 
واحد خودش، به سر او 

اصابت کرده بود.



امــر باعــث شــد تــا اوبامــا قــادر باشــد بــار دیگــر، 
 ،2012 ســال  در  مجــددش  انتخــاب  از  پیــش 
خــود را به عنــوان رهــری قدرمتنــد مطــرح کنــد. 
کشــن بــن الدن تاثیــر غیرقابل انــکاری بــر نتایــج 
انتخابــات داشــت. از لحــاظ اســراتژیکی، مــرگ 
ــروزی  ــا پی ــود ت ــازه داده ب ــا اج ــه اوبام ــن الدن ب ب
بــر القاعــده را اعــالم کــرده و بــرای رشوع خــروج 
ــه  ــی ک ــتان، پوشش ــی از افغانس ــای آمریکای نیروه
نیــاز داشــت برایــش فراهــم منــود. هم چنیــن 
ــیا  ــازمان س ــروی س ــی، آب ــه، به تنهای ــن حادث همی
ــت های  ــه از شکس ــک ده ــد و ی ــاره خری را دوب
ــن  ــه یکــی از بزرگ تری ــی اســتخباراتی را ب طوالن
پیروزی هــا در تاریــخ ایــن ســازمان تبدیــل کــرد.
الدن،  بــن  مــرگ  کــه  گفــت  می تــوان  امــا 
روان  و  روح  بــر  ایــن  از  بیــش  تاثیــری  حتــا 
منادیــن،  به شــکلی  داشــت.  آمریــکا  مــردم 
ایــن پیــروزی، ســایه ای از وضــوح اخالقــی و 
ــا  ــره و حت ــی تی ــر جنگ ــی را ب ــجاعتی آمریکای ش
رشم آور انداخــت و آتشــی کــه حمــالت تاریخــی 
ــان رســاند.  ــه پای ــود، ب 11 ســپتامر آغــاز کــرده ب
تصویــری آشــفته از ســقوط برج هــای دوقلــو 
ــکا ثبــت شــده  کــه در ذهــن جمعــی مــردم آمری
بــود، تبدیــل شــد بــه تصویــری از اوبامــا و یکــی 
بــا جدیــت در دور  از مشــاوران ارشــدی کــه 
ــته اند  ــفید نشس ــت کاخ س ــاق وضعی ــزی در ات می
و از نزدیــک، اجــرای عدالــت بــر مجــرم را متاشــا 

 . می کننــد
اولیــن بازســازی قابل توجــه از خــود ایــن حملــه، 
»گرفتارکــردن بــن الدن: آن شــب در ایبت آبــاد 
ــام  ــه ن ــنده ای آزاد ب ــط نویس ــت«، توس ــه گذش چ
ــه  ــا س ــده و در تنه ــته ش ــکمیدل نوش ــوال اس نیک
ــات در نیویورکــر  ــن عملی ــس از اجــرای ای ــاه پ م
منتــرش شــد. اســکمیدل کــه پــدرش یــک جــرال 
ــود، چندیــن ســال را در پاکســتان ســپرده کــرده  ب
درمــورد  زیــادی  نرشیــات  بــرای  مقاالتــی  و 
عملیات هــای ضدتروریســم نوشــته بــود. داســتان 
از  ســینایی  روایتــی  بیشــر  نیویورکــر،  در  او 
شــجاعت نظامیــان اســت، بــا رسعــت بــه حــوادث 
می پــردازد امــا درعین حــال، جزئیــات زیــادی 
را مطــرح کــرده اســت. َمــت بیســونت، یکــی 
از نیروهایــی کــه بــه بــن الدن شــلیک کــرده 
ــاب  ــه در کت ــن حمل ــد از ای ــال بع ــک س ــود، ی ب
پرفروشــش »روزی دشــوار«، جنبــه ای شــخصی تر 
در  بــاوِدن  می کنــد.  اضافــه  داســتان  ایــن  بــه 
کتابــش بــر واشــنگن مترکــز کــرده و خواننده هــا 
کــه  جایــی  می بــرد؛  ســفید  کاخ  درون  بــه  را 
رییس جمهــور درحــال صــدور دســتور عملیاتــی 
بــرای  تعیین کننــده  لحظــه ای  بــه  کــه  بــود 
ریاســت جمهوری اش تبدیــل شــد. در نهایــت، 
ــه  ــت ک ــم » Zero Dark Thirty« اس ــت فیل روای
بازجویی هــای اغلــب وحشــیانه ی ســیا را کــه 
ایــن آژانــس ادعــا می کــرد ایــاالت متحــده را 
بــه ســاختان بــن الدن راهنایــی کــرده بــود، بــه 

می کشــد. تصویــر 
روایــت رســمی از گرفتاری و کشته شــدن بن الدن، 
ــد،  ــر می آم ــن به نظ ــره ای روش ــد پرت ــدا مانن در ابت
ــم از  ــی نامنظ ــه طراح ــبیه ب ــا ش ــاس تنه ــا دراس ام
چشــم اندازهایی چندگانــه بــود: پنتاگــون، کاخ 
ســفید و ســازمان ســیا. زمانــی کــه ایــن طراحــی را 
ــد،  ــرار بدهی ــی ق ــورد بررس ــر م ــی از نزدیک ت کم
ــد.  ــر منی آی ــت به نظ ــه درس ــوید ک ــه می ش متوج
تقریبــا بالفاصلــه، دولــت مجبــور شــد تــا جزئیاتــی 
مهمــی را درمــورد ایــن حملــه تصحیــح کنــد: بــن 
ــی،  ــان کــه معــاون مشــاور امنیــت مل الدن، آن چن
جــان برنــان، در ابتــدا بــه خرنــگاران گفته بــود، در 
تیرانــدازی درگیــر نبــود و خلــع ســالح شــده بــود. 
به عنــوان  از همرانــش  از یکــی  او  هم چنیــن، 
ســپر انســانی اســتفاده نکــرده بــود. رییس جمهــور 
و مشــاورانش نیــز در حــال متاشــای زنــده ی ایــن 
ــات  ــن عملی ــد؛ ای ــت نبودن ــاق وضعی ــه از ات حمل
ازطریــق کاله هــای ایمنــی نیروهــا ثبــت نشــده 

بــود. 
ــده  ــر نگران کنن ــوال هایی بیش ــه س ــود ک ــا ب این ج
چه گونــه  داســتان  ایــن  کل  این کــه  درمــورد 
ســاخته شــده اســت، مطــرح شــد. اســکمیدل 
پــس از نــرش مقالــه اش تصدیــق کــرد کــه درواقــع، 
نیرویــی کــه در  از 23  بــا هیچ کــدام  او هرگــز 
حملــه رشکــت داشــتند، صحبــت نکــرده بــود. 
ایــن  از  بیســونت  روایــت  از جزئیــات  بعضــی 
ــای  ــر نیروه ــی از دیگ ــی از یک ــا روایت ــه، ب حمل
دریایــی ســابق، رابــرت اونیــل، کــه در فاکــس نیوز 
ــار را او شــلیک  ــه ی مرگ ب ــود گلول ــا کــرده ب ادع
ــات  ــت. مقام ــرار داش ــض ق ــت، در تناق ــرده اس ک
دولتــی بــه خرنــگاران گفتنــد کــه صحنه هــای 
شــکنجه ای کــه بــه شــکلی بســیار واقعــی در 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــم »Zero Dark Thirty« ب فیل
شــده بــود، درحقیقــت هیــچ نقشــی در کمــک بــه 
ــتند. ــن الدن نداش ــن ب ــرای یاف ــده ب ــاالت متح ای
از مــا خواســته شــده بــود تــا بــاور کنیــم اوبامــا 23 
ــت  ــک ماموری ــه ی ــی را ب ــای دریای ــن از نیروه ت
به ظاهــر خودکشــی فرســتاده اســت: حملــه بــه 
ــی  ــش هوای ــدون پوش ــتان ب ــی پاکس ــم هوای حری
یــا زمینــی، به رسعــت وارد محوطــه ای شــدن، حتــا 
اگــر بــن الدن در آن جــا بــود، بایــد بــه هــر شــکل 
ممکــن محافظــت می شــد. برطبــق گزارشــات 
هیچ گونــه  بــدون  کارهــا  ایــن  متــام  رســمی، 
ــا  ــش ی ــب ارت ــدی از جان ــا تایی ــا حت ــم کاری ی ه
ــود.  ــده ب ــام ش ــتان انج ــات پاکس ــس اطالع رسوی
ایــن داســتان چه قــدر احتــال داشــت؟ ایبت آبــاد 
ــرار دارد.  ــی ق ــهرک نظام ــک ش ــاس در ی در اس
ــن الدن در آن  ــه ب ــی ک ــکارا بزرگ ــاختان آش س
بــود )احاطه شــده توســط دیوارهــای 18 فوتــی 
بتنــی بــا ســیم های خــاردار(، کم تــر از دو مایــل از 
آکادمــی نظامــی پاکســتان »West Point« فاصلــه 
ــا از  ــا واقع ــور؟ آن ه ــی چط ــس محل ــت. پلی داش
ــی در  ــم آمریکای ــر عظی ــک هلیکوپ ــورد ی برخ

ــه  ــش از هم ــد؟ پی ــالع بودن ــان بی اط همسایگی ش
بایــد ایــن ســوال مطــرح شــود کــه چــرا ایــن همــه 
اطالعــات درمــورد حملــه ای مخفیانــه کــه توســط 
یــک واحــد ویــژه ی عملیــات مخفــی انجــام شــده 

ــود؟ ــا داده می ش ــه م ــت، ب اس
تاریــخ آمریــکا پــر از داســتان های جنگــی اســت 
ــت  ــه نادرس ــت ک ــده اس ــت ش ــت ثاب ــه درنهای ک
بوده انــد. ادعاهــای نادرســت دولت بــوش درمورد 
ســالح های  از  حســین  صــدام  مهــات  انبــار 
کشــتار جمعــی را بــه یــاد بیاوریــد. یــا  حملــه 
ــن را  ــج تونکی ــاالت متحــده در خلی ــر کشــتی ای ب
تصــور کنیــد. در »Bay of Pigs«، دولــت، تعــداد 
ــرد  ــزام ک ــا اع ــه کوب ــان را ب ــادی از جنگ جوی زی
ــویق  ــه تش ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــود ک ــدوار ب و امی
شــهروندان محلــی بــرای پیوســن بــه آن هــا شــود. 
ــت  ــه رسع ــت ب ــات، دول ــت عملی ــد از شکس بع
تعــداد نیروهــا را کاهــش داد و ادعــا کــرد کــه ایــن 
ــی  ــر تالش ــه بیش ــود، بلک ــم نب ــک تهاج ــال ی اص
ــی  ــای محل ــه چریک ه ــک ب ــه ی کم ــرای ارای ب
بــود. یــا اخیــرا ارتــش گــزارش داد کــه ان.اف.ال 
ســابق، پـَـت تیمــن، بــا شــلیک دشــمن کشــته شــده 
گلولــه ای  به این کــه  اعــراف  به جــای  اســت، 
ــه رس  ــی از ســوی واحــد خــودش، ب به طــور اتفاق

ــود. ــرده ب ــت ک او اصاب
ــدون  ــن، منی توانســتند ب ــن داســتان های دروغی ای
ــران  ــند. گزارش گ ــردم برس ــه م ــانه ها ب ــک رس کم
ــا  ــد. آن ه ــدا منی کنن همیشــه فقــط حقیقــت را پی
روایــت  یــک  و  هســتند.  روایت هــا  به دنبــال 
آن هــا  بــرای  زیــادی  نفــع  می توانــد  جــذاب، 
داشــته باشــد. درطــول جنــگ عــراق، خرنــگاران 
ــه مــا اطــالع دادنــد کــه اراذل و اوبــاش عراقــی،  ب
مجســمه ی صــدام حســین در میــدان فــردوس 
ــداد  ــا تع ــع، آن ج ــا درواق ــد. ام ــون کردن را رسنگ
کــه  داشــتند  حضــور  محلــی  مــردم  از  کمــی 
تــالش می کننــد مجســمه را پاییــن بکشــند و نیــاز 
داشــتند تــا یــک جرثقیــل نظامــی آمریکایــی 
ــگاران  ــن، خرن ــد. هم چنی ــک کن ــا کم ــه آن ه ب
جســیکا لینــچ را بــه یــک قهرمــان جنــگ تبدیــل 
کردنــد کــه درمقابــل بــه اســارت گرفته شــدنش در 
ــت،  ــرده اس ــت ک ــراق مقاوم ــمن در ع ــن دش کمی
درحالــی کــه فقــط ســالح او گیــر کــرده بــود و او 
ــی  ــد. در روایت ــک مبان ــود در تان ــده ب ــور ش مجب
ســال  در  لینــچ  داســتان  درمــورد  »تایمــز«  در 
2003، بــاوِدن ایــن پدیــده را چنیــن توضیــح داده 
ــه  ــی ک ــی از حقیت ــن اندک ــه باف ــش ب ــود: »گرای ب
ــه  ــبیه ب ــب ش ــنا –اغل ــاختاری آش ــم در س می دانی

ــم« ــک فیل ــتان ی داس
آیــا داســتان مــرگ اســامه بــن الدن، منونــه ای 
ــا  ــود؟ آی ــی ب ــانه رسایی« آمریکای ــر از »افس دیگ
ــی  ــط روایت ــا، توس ــه ی م ــه، هم ــاوِدن و درنتیج ب
ــل  ــا( جع ــا )آمریکایی ه ــع م ــه نف ــخصا ب ــه مش ک
ــود  ــه خ ــا این ک ــم؟ ی ــب خورده ای ــود فری ــده ب ش

ــد؟ ــا برمی خیزن ــی م ــواالت از بدبین ــن س ای
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ــود«؛  ــودار ب ــان روز اول ب ــتان از ه ــن داس »ای
هــرش ایــن حــرف را زمانــی بــه مــن گفت کــه در 
یــک روز داغ تابســتانی در واشــنگن، در دفــر 
او نشســته بودیــم. ایــن دفــر، ســویت )رساچــه( 
دو اتاقــه ای بــود کــه در یــک مجتمــع اداری 
قــرار   »Dupont Circle« نزدیکــی  در  بی نــام 
ــه تنهایــی در آن کار  داشــت؛ جایی کــه هــرش ب
ــد  ــده منی ش ــی روی در دی ــچ پالک ــرد. هی می ک
و در و دیوارهــا پــر از جوایــز خرنــگاری بودنــد. 
و  کاغــذی  جعبه هــای  همــه  آن  میــان  در  او 
ــود، گفــت:  کتاب هایــی کــه روی هــم انباشــته ب
می گــذرد.  خــوش  خیلــی  مــن  بــه  »این جــا 
انجــام  دارم  کــه دوســت  هــرکاری  می توانــم 

ــم«. بده
هــرش، چنــد روز بعــد از حملــه ی بــن الدن 
ــتان  ــه داس ــم ک ــن می دان ــود: »م ــه ب ــن گفت ــه م ب
بزرگــی این جــا وجــود دارد«. او چهــار ســال 
بــرای  تــالش  در  کابیــش  را،  آن  از  پــس 

آن چــه  کــرد.  ســپری  داســتان  آن  پیداکــردن 
 The« نرشیــه ی در  مــی  مــاه  در  درنهایــت  او 
کــرد،  منتــرش   »London Review of Books
تالشــی بــرای پیداکــردن چنــد حفــره در داســتان 
ــک  ــه ی ــود. بلک ــت نب ــط دول ــده توس ــه  ش ارای
کل  از  کلمــه ای   10000 مســتدل  تکذیــب 
روایــت رســمی بــود. منبــع اصلــی او یــک مقــام 
ارشــد اطالعاتــی بازنشســته، همــراه با »دو مشــاور 
ســابق فرماندهــی عملیــات ویــژه« بودنــد. هــرش، 
خواننــدگان را در طــول نســخه ای جایگزیــن 
از متــام نــکات دسیســه آمیز روایــت رســمی 
ــه و  ــی بی غرضان ــا آهنگ ــد. او ب ــی می کن همراه
مبتنــی بــر حقیقــت، داســتانی از پشــتکار و تالش 
ــدام جســورانه  ــق و اق ــزی دقی ــه، برنامه ری صبوران
را، بــه داســتانی از شــانس )خــوب و بــد(، کنــرل 
خســارت، و فرصــت طلبــی تبدیــل می کنــد. 

ــن  ــم م ــه او گفت ــه ب ــی ک ــاله، زمان ــرش 78 س ه
ــه اش  ــورد مقال ــی درم ــگارش مطلب ــه ن ــم ب تصمی
دارم، متایلــی بــه همــکاری نداشــت. )اولیــن 

ایمیــل او بــه مــن این گونــه آغــاز شــد: »مــن 
بــا درخواســت شــا کمــی مشــکل دارم«(. او 
او  گــزارش  درعــوض،  کــه  مــن خواســت  از 
ــت  ــر اس ــه به ــنهاد داد ک ــم و پیش ــال کن را دنب
بــا نگاهــی بــه دســتگاه رادار پاکســتان رشوع 
ــر از آن  ــیار دقیق ت ــه ی او، بس ــه گفت ــه ب ــم ک کن
ــی  ــر نظام ــد دو هلیکوپ ــازه بده ــه اج ــت ک اس
وارد  شناسایی شــدن  بــدون  متحــده،  ایــاالت 
حریــم هوایــی ایــن کشــور بشــوند. )او بــه طعنــه 
نوشــت: »انــگار آن بچه هــای کــودن جهــان 
ــت  ــد کاری را درس ــت منی توانن ــومی هیچ وق س
انجــام بدهنــد«. درواقــع منظــور او ایــن بــود 
کــه پاکســتانی ها بایــد از پــرواز دو هلیکوپــر 
نظامــی بــه قلــب کشورشــان آگاه بــوده باشــند.( 
 1970 دهــه ی  در  ســال  هفــت  کــه  هــرش 
ــر  ــود، فک ــرده ب ــز« کار ک ــورک تایم ــرای »نیوی ب
ــه  ــن مقال ــای او را در ای ــن ادع ــه م ــرد ک منی ک
ــا بعــد از کمــی ارصار و  ــه باشــم. ام جــدی گرفت
ــرم شــد و گفت وگــوی خوبــی  ترغیــب، دلــش ن
بــا هــم داشــتیم. او گزارشــش را تقریبــا به شــکل 
ــرد  ــاس می ک ــه او احس ــدی ک ــا به ح ــل، ام کام
ــم  ــادن منابعــش منی شــود، برای باعــث به خطرافت

توضیــح داد.
مهم تریــن و اثرگذارتریــن ادعــای هــرش درمــورد 
ــن الدن  ــکونت گاه ب ــه س ــه چه گون ــود ک ــن ب ای
کشــف شــد. او نوشــته اســت کــه ســال ها تــالش 
ــاالت  ــه ای ــود ک ــات نب ــع آوری اطالع ــرای جم ب

دکستر فیلکینز، یکی از نویسندگان 
عضو هیئت تحریریه ی »نیویورکر«، 

آن زمان سفری به پاکستان 
برنامه ریزی کرده بود که ماموریت 

متفاوتی داشت. »نیویورکر« در 
گذشته نیز مقاالتی با دو نویسنده 
منتشر کرده بود و رمینک تصمیم 

گرفت در این مورد نیز، همین 
کار را انجام بدهد. از فیلکینز و 

هرش خواسته شده بود مقاله ای 
را به اشتراک بنویسند: از فیلکینز 

خواسته شده بود تا از طرف پاکستان 
گزارش بدهد - به ویژه از این که 

پاکستانی ها مخفیانه با ایاالت متحده 
همکاری کرده بودند-، درحالی که 
هرش سرنخ هایش در واشنگتن را 

دنبال می کند. اما فیلکینز که پیش 
از آمدن به »نیویورکر«، پوشش 
خبری افغانستان و پاکستان را 

برای »تایمز« برعهده داشت، حدود 
یک هفته را به دنبال سرنخ هایی از 
منابعی در دولت و ارتش پاکستان، 

در این کشور سپری کرد اما موفقیت 
چندانی به دست نیاورد. 
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قاصــد و درنهایــت  یافــن آن  بــه  را  متحــده 
ــا  ــل ب ــن مح ــه ای ــرد. بلک ــی ک ــن الدن راهنای ب
ــی  ــر اطالعات ــک اف ــره ی ی ــی غیرمنتظ خرچین
ــتانی،  ــر پاکس ــن اف ــد. ای ــف ش ــته کش بازنشس
میلیــون   25 جایــزه ی  به دســت آوردن  بــرای 
دالــری ایــاالت متحــده بــرای کمــک در یافــن 
ــکاری  ــا هم ــا آن ه ــن الدن، ب ــامه ب ــت اس موقعی
ــوان گفــت کــه  ــا منی ت ــع، حت ــود. درواق کــرده ب
بــن الدن »پنهــان« شــده بود. ســاختان ســکونت 
او در ایبت آبــاد، درحقیقــت یــک خانــه ی امــن 
ــتان  ــی پاکس ــس اطالعات ــط رسوی ــه توس ــود ک ب
محافظــت می شــد. زمانــی کــه ایــاالت متحــده، 
براســاس ایــن اطالعــات بــا مقامــات اســتخباراتی 
پاکســتان رودررو شــد، آن هــا درنهایــت درســتی 
ایــن اطالعــات را تاییــد کردنــد و حتــا پذیرفتنــد 
کــه بــرای اثبــات آن، منونــه ی DNA فراهــم 

کننــد.
ــز  ــن هرگ ــرش، ای ــت ه ــاس روای ــن، براس بنابرای
ــه  ــود. پاکســتانی ها ب ــه ی شــجاعانه نب یــک حمل
هلیکوپرهــای ایــاالت متحــده اجــازه داده بودند 
تــا وارد حریــم فضایــی  آن هــا شــوند و گاردهــای 
ســاختان را پیــش از رســیدن نیروهــای ایــاالت 
متحــده تخلیــه کــرده بودنــد. منابــع هــرش بــه او 
گفتــه بودنــد کــه مقامــات اســتخباراتی پاکســتان 
ــا  ــد ت ــیده بودن ــق رس ــه تواف ــده ب ــاالت متح و ای
ــن  ــرای اعــالم کشته شــدن ب ــه ب ــا یــک هفت اوبام
الدن در »حملــه ی هواپیاهــای بــدون رسنشــین، 
افغانســتان و  جایــی درمیــان کوه هــا در مــرز 
رییس جمهــور  امــا  کنــد.  صــر  پاکســتان«، 
ــی  ــر را علن ــن خ ــه ای ــا بالفاصل ــد ت ــور ش مجب
کنــد، چراکــه تصــادف و نابودشــدن هواپیــای 
ــق  ــدک حقای ــداد ان ــن از تع ــاوک )ای ــک ه بل
طرح شــده در داســتان رســمی بــود کــه هــرش بــا 
آن مخالفــت نداشــت(، مخفــی نگه داشــن ایــن 

ــرد.  ــن می ک ــات را ناممک عملی
هــرش هم چنیــن از ایــن هــم پیش تــر رفتــه و 
ــگار  ــود؛ ان ــرده ب ــرح ک ــر مط ــی بزرگ ت ادعاهای
انــدازه ی کافــی  بــه  قبلــی اش  کــه اظهــارات 
ــه  ــت ک ــال، او نوش ــرای مث ــد. ب ــه نبودن قابل توج
بــن الدن در طــی مراســمی اســالمی در دریــا 
ــی،  ــای آمریکای ــه نیروه ــود، بلک ــده ب ــن نش دف
بیــرون  هلیکوپــر  از  را  او  باقی مانده هــای 
انداختــه بودنــد. هم چنیــن، او ادعــا کــرد کــه 
ســال  در  را  الدن  بــن  پاکســتانی ها  نه تنهــا 
ــتان  ــه عربس ــد، بلک ــرده بودن ــت گیر ک 2006 دس
بعــد،  او در ســال های  بــرای آزادی  ســعودی 
پــول پرداخــت کــرده بــود. ادعــای دیگــر هــرش 
ایــن بــود کــه ایــاالت متحــده به پاکســتان دســتور 
داده بــود تــا مــرد بی گناهــی را کــه زمانــی از 
عوامــل ســازمان ســیا بــود، به عنــوان ســپر دفاعــی 
افــر ارتــش پاکســتان کــه منونــه ی DNA را 

ــد. ــت گیر کن ــود، دس ــرده ب ــم ک فراه

ــن  ــذاری ای ــث تاثیرگ ــه باع ــش از هم ــه بی آن چ
ــت  ــن روای ــه ای ــت ک ــن اس ــود، ای ــتان می ش داس
ــات، توســط یکــی  ــا طراحــی اســتادانه ی جزئی ب
ــاالت  ــگاران تحقیقــی در ای ــن خرن از بزرگ تری
متحــده نوشــته شــده اســت: مــردی کــه قتــل عــام 
صدهــا نفــر از شــهروندان ویتنامــی در روســتای 
کــه  کســی   ،)1969( کــرد  افشــا  الی  مــای 
ــرای جاسوســی  ــه ی مخفــی ســازمان ســیا ب برنام
بــود  کــرده  آشــکار  را  ضدجنــگ  مخالفیــن 
داســتان های  کــه جزئیــات  )1974(، و کســی 
ــان  ــب را بی ــاری در ابوغری ــده ی بدرفت تکان دهن
ــن  ــه ی ب ــت مقال ــن اس ــا ممک ــرد )2004(. آی ک
ــزرگ  ــای ب ــر از پرده برداری ه ــی دیگ الدن، یک

ــد؟ ــرش باش ه
بــاوِدن بــه مــن گفــت: »ایــن همیشــه ممکــن 
اســت. امــا باتوجــه بــه تعــداد زیــادی از افــرادی 
مــن  بــا  دولتــی  مختلفــی  از بخش هــای  کــه 
ــدازه  ــن ان ــا ای ــد، دروغــی کــه ت ــت کرده ان صحب
باشــد،  تنظیــم شــده  و  بــا دقــت هم آهنــگ 
مثــل خــر جعلــی فــرود در مــاه اســت«. امــا 
کم تــری  ســخاومتندی  خرنــگاران  دیگــر 
نشــان دادنــد. پیــر برگــن خرنــگار ســی.ان.
ان، کــه داســتان پرفــروش خــودش از تعقیــب 
را  انســان(  )شــکار  الدن  بــن  کشته شــدن  و 
ــتان  ــن داس ــه در ای ــت: »آن چ ــت، گف ــته اس نوش
در  آن چــه  و  نیســت،  جدیــد  دارد،  حقیقــت 
ــدارد«.  ــت ن ــت، حقیق ــد اس ــتان جدی ــن داس ای
روایــت  به هیچ عنــوان  کــه  دولتــی  مقامــات 
کــه  ارنســت  را منی پذیرفتنــد. جــاش  هــرش 
بعدهــا ســخن گوی کاخ ســفید شــد، گفــت: 
»داســتان هــرش، بــا اشــتباهات و دروغ هــای 
محــض رسهــم شــده اســت«. جــرال اســتیو وارن 
ســخن گوی پنتاگــون، گفــت کــه ایــن »یــک 
جعــل بــزرگ« اســت. )در روایــت هــرش آن قدر 
اشــتباه وجــود دارد کــه نیــازی نیســت بــه خودت 
زحمــت بدهــی و خــط بــه خــط پیــش بــروی(. 
پاســخ دولــت تــا حــد زیــادی همیــن بــود. اگرچه 
برخــی از منتقــدان هــرش، بــه اســناد محرمانــه ای 
ــارت  ــیا در نظ ــی س ــابقه ی طوالن ــا س ــه ب در رابط
بــر ســاختان ایبت آبــاد اشــاره کردنــد کــه ادوارد 
ــن اســناد را  ــا  ای ــود. آن ه اســنودن افشــا کــرده ب
ــت او  ــی داد موقعی ســندی دانســتند کــه نشــان م
به آســانی و اتفاقــی توســط اطالعاتــی کــه یــک 
نفــر از بیــرون ارایــه کــرده باشــد، آشــکار نشــده 

ــود.   ب
ــرای هــرش  چنیــن واکنش هایــی، به هیچ عنــوان ب
جدیــد نیســتند. الرنــس دی ریتــا از ســخن گویان 
پنتاگــون، یکی از چندیــن مقاله ی او در نیویورکر 
ــارض  ــال ح ــه درح ــب را )ک ــا ابوغری ــه ب در رابط
شــکی در آن وجــود نــدارد( »مضحک تریــن 
نــوع اشــتباهات حرفــه ای روزنامه نــگاری کــه 
تاکنــون دیــده ام« توصیــف کــرد. بااین حــال، 

پــس از انتشــار مقالــه ی بــن الدن، مصاحبه هــای 
در  او  گرفــت.  صــورت  هــرش  بــا  فراوانــی 
ــان  ــه میزب ــی، ب ــوی رادیوی ــک گفت وگ ــول ی ط
برنامــه گفــت: »مــن اهمیتــی منی دهــم اگــر 
ــت  ــد!«. او گف ــت نداری ــرا دوس ــتان م ــا داس ش
ــا گذشــت زمــان، آن  »اهمیتــی منی دهــم!« امــا ب

ــل شــد. کج خلقــی بــه شــوخ طبعی تبدی
او  بــه  هــرش،  بــا  گفت وگوهایــم  درمیــان 
یــادآوری کــردم کــه قــرار نیســت مــن یــک 
ــاده  ــاق افت ــه اتف ــورد آن چ ــی درم ــاوت نهای قض
ــاره  ــتم دوب ــن منی خواس ــم. م ــه بده ــت، ارای اس
آن،  از  پیــش  کــه  دولتــی  مقامــات  آن  بــا 
روایت هــای خــود از حــوادث را بــه خرنــگاران 
ــه کنــم. مــن بیشــر  ــد، مصاحب ــه بودن دیگــر گفت
ــک  ــم؛ ی ــانه ای می بین ــتان رس ــک داس ــن را ی ای
ــه  ــه چه گون ــاره ک ــن ب ــوردی در ای ــه ی م مطالع
داســتان هایی ســاختگی، تبدیــل بــه حقیقتــی 
مــن،  حــرف  ایــن  می گردنــد.  پذیرفته شــده 
آن چنــان کــه او در یــک ایمیــل طوالنــی در روز 
ــن احســاس را  ــه او ای ــح داد، ب ــم توضی بعــد برای
داده بــود کــه مــن عهدشــکنی کــرده ام. او گفــت 
کــه مــن از مســئله ی اصلــی می گریــزم و به جــای 
این کــه بــه یــک نتیجه گیــری شــخصی در رابطــه 
برســم،  روایت هــا  از  یکــی  درســت بودن  بــا 
ــای »او  ــه مع ــرده ام ب ــل ک ــتان را تبدی ــن داس ای
ــود کــه او تصــوری  گفــت، او گفــت«. این جــا ب
نســخه ی  اگــر  کــرد:  طــرح  را  آزاردهنده تــر 
هیچ کســی از ایــن روایــت قابل اعتــاد نباشــد 

چــه می شــود؟
هــرش نوشــت: »البتــه هیــچ دلیلــی بــرای شــا یــا 
هــر خرنــگار دیگــری وجــود نــدارد کــه آن چــه 
توســط منابعــی ناشــناس بــه مــن گفتــه شــده 
اســت را بــدون زیرســوال قــراردادن، به عنــوان 
حقیقــت بپذیریــد. امــا بــه نظــر مــن، هیــچ دلیلــی 
هــم وجــود نــدارد کــه خرنــگاران، آن چــه کاخ 
ــمی  ــور رس ــت، به ط ــخن گوی دول ــا س ــفید ی س
ــا پــس از  ــا غیررســمی در طــی یــک بحــران ی ی
آن گفته انــد را بــدون تردیــد، یــک حقیقــت 

ــد«. بدانن
بــرای کســانی کــه در حرفه هــای خــری فعالیــت 
می کننــد، ایــن مســئله کــه گــزارش هــرش در 
»The London Review of Books« بــه نــرش 
ــه  ــی ک ــر«، جای ــه در »نیویورک ــت و ن ــیده اس رس
او معمــوال مطالبــش را منتــرش می کــرد، خــودش 
داســتانی اســت کــه قبــال کامــل گفتــه نشــده 
ــگاران  ــران و خرن ــت رسدبی ــن اس ــت. )ممک اس
به انــدازه ی مقامــات اســتخباراتی پنهــان کاری 
نکننــد، امــا متایــل دارنــد پوششــی بــر جزئیــات 

کارهای شــان قــرار بدهنــد(. 
یــک هفتــه یــا بیشــر از حملــه گذشــته بــود کــه 
ــد رمینــک،  ــور »نیویورکــر«، دیوی ــا ادیت هــرش ب
متــاس گرفــت. در ســال 2009، هــرش درمــورد 
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از  ایــاالت  مقامــات  روبه رشــد  نگرانی هــای 
بــزرگ  خطــر ســقوط زرادخانــه ی هســته ای 
پاکســتان بــه دســت افراط گرایانــی کــه در ارتــش 
ــه  ــن نرشی ــرای ای ــی ب ــد، مطلب ــور بودن ــن کش ای
نوشــته بــود. اکنــون او بــا رمینــک متــاس گرفتــه 
بــود تــا  بگویــد کــه دو نفــر از منابعــش –یکــی 
از پاکســتان و دیگــری از واشــنگن- بــه او خــر 
ــات  ــورد عملی ــت در م ــد: دول ــری می دادن دیگ

بــن الدن دروغ می گویــد. 
دکســر فیلکینــز، یکــی از نویســندگان عضــو 
زمــان  آن  »نیویورکــر«،  تحریریــه ی  هیئــت 
ســفری بــه پاکســتان برنامه ریــزی کــرده بــود 
کــه ماموریــت متفاوتــی داشــت. »نیویورکــر« 
ــا دو نویســنده منتــرش  در گذشــته نیــز مقاالتــی ب
ــن  ــت در ای ــم گرف ــک تصمی ــود و رمین ــرده ب ک
مــورد نیــز، همیــن کار را انجــام بدهــد. از فیلکینز 
و هــرش خواســته شــده بــود مقالــه ای را بــه 
اشــراک بنویســند: از فیلکینــز خواســته شــده بود 
تــا از طــرف پاکســتان گــزارش بدهــد –به ویــژه از 
این کــه پاکســتانی ها مخفیانــه بــا ایــاالت متحــده 
همــکاری کــرده بودنــد-، درحالی کــه هــرش 
رسنخ هایــش در واشــنگن را دنبــال می کنــد. 
امــا فیلکینــز کــه پیــش از آمــدن بــه »نیویورکــر«، 
ــرای  ــتان را ب ــتان و پاکس ــری افغانس ــش خ پوش
ــه  ــک هفت ــدود ی ــت، ح ــده داش ــز« برعه »تایم
ــت و  ــی در دول ــی از منابع ــال رسنخ های را به دنب
ارتــش پاکســتان، در ایــن کشــور ســپری کــرد امــا 

ــاورد.  ــت نی ــی به دس ــت چندان موفقی
ــا ایــن نبــود  ــه مــن گفــت: »مســئله حت فیلکینــز ب
کــه مــن انکارهایــی همــراه باعصبانیــت دریافــت 
ــره  ــی خی ــا نگاه های ــن فقــط ب می کــردم. بلکــه م
مواجــه می شــدم«. او گفــت وضعیتــی کــه در 
ــرش در  ــای ه ــا ادع ــال ب ــود، کام ــده ب ــا دی آن ج
ــتان،  ــش پاکس ــد ارت ــر می آم ــود؛ به نظ ــض ب تناق
تاریکــی  در  آمریکایی هــا  توســط  این کــه  از 
ــاس  ــود، احس ــده ب ــته ش ــه داش ــری نگ و بی خ
ــود  ــه ب ــه او گفت ــک ب ــرد. رمین ــدن می ک تحقیرش
ایــن داســتان را رهــا کنــد. او در نهایــت گزارشــی 
ــه  ــت ک ــتانی نوش ــگار پاکس ــک خرن ــورد ی درم
ــن شــبه نظامیان  ــط بی احتــاال پــس از رشح رواب
ــس  ــط رسوی ــتان، توس ــش پاکس ــالم گرا و ارت اس
اطالعاتــی ایــن کشــور، آی.اس.آی، بــه قتــل 

رســیده بــود.
اســکمیدل  روایــت  »نیویورکــر«  دراین میــان، 
از حملــه ی بــن الدن را منتــرش کــرد و مــدت 
کوتاهــی پــس از آن، او را به عنــوان عضــو هیئــت 
ــه اســتخدام کــرد. )اســکمیدل در یــک  تحریری
ــدی  ــای بع ــه گزارش ه ــت ک ــن گف ــه م ــل ب ایمی
ــد. او  ــد کردن ــه اش را تایی ــت اولی ــط روای او فق
ارتــش  درون  در  تعــدادی  »این کــه  نوشــت: 
ــکونت  ــتان، از س ــی پاکس ــس اطالعات ــا رسوی ی
ــن  ــر م ــد، به نظ ــه آگاه بودن ــن الدن در آن خان ب

کامــال محتمــل اســت، اگرچــه مــن هیــچ ســندی 
ــده ام«(.  ندی

هــرش بــه تنهایــی و دشــواری بــه مســیرش بــرای 
ــع کار  ــا مناب ــی داد، ب ــه م ــت ادام ــف حقیق کش
ــاوت  ــت متف ــا روای ــت ت ــالش داش ــرد و ت می ک
او  بعــد،  ســال  ســه  بکشــد.  بیــرون  را  خــود 
ــال  ــر« ارس ــه »نیویورک ــه اش را ب ــنویس مقال پیش
ــه  ــه، ب ــار مطالع ــد ب ــس از چن ــک، پ ــرد. رمینی ک
ــتان  ــد او داس ــان منی کن ــه گ ــت ک ــرش گف ه
ــه  ــرد ک ــنهاد ک ــد. او پیش ــده باش ــت فهمی را درس
ــت  ــد درنهای ــد و ببین ــه بده ــرش کارش را ادام ه
ــه  ــتانش را ب ــرش، داس ــا ه ــد. ام ــا می رس ــه کج ب
 »The London Review of Books « ــه ی نرشی

ــتاد. فرس
هــرش هرگــز عضــو هیئــت تحریــه ی »نیویورکــر« 
و  خرنــگار  یــک  مــی داد  ترجیــح  و  نبــود 
او  بااین حــال،  مبانــد.  باقــی  آزاد  نویســنده ی 
او  ایــن نرشیــه داشــت.  بــا  نزدیکــی  روابــط 
نخســتین مقالــه اش را در 1971 در آن جــا منتــرش 
کــرده بود و پــس از آن، صدها مقالــه ی دیگر نیز 
بــرای آن هــا نوشــته بــود، ازجملــه مقالــه ی اخیــر 
ــواده اش،  ــا خان ــد از »مــای الی« ب درمــورد بازدی
کــه تنهــا چنــد هفتــه پیــش از نــرش مقالــه ی او در 
 The London Review « رابطــه بــا بــن الدن در
ــود. )پــرش جاشــوا  of Books« منتــرش شــده ب
ــت،  ــد« اس ــر »بازفی ــارض گزارش گ ــه درحال ح ک
حقیقت یــاب  به عنــوان  زیــادی  ســال های 
بــرای »نیویورکــر« کار کــرده بــود(. رمنیــک، 
برخــی از جنجال برانگیزتریــن مقــاالت هــرش 
را منتــرش کــرده اســت کــه شــامل تعــداد زیــادی 
از داســتان های مهــم امنیــت ملــی اســت کــه 
دولــت ترجیــح مــی داد دفــن و فرامــوش شــوند.
بااین وجــود، گــزارش هــرش از مــرگ بــن الدن، 
ــه  ــک، ب ــه رمنی ــود ک ــرش نب ــب ه ــتین مطل نخس
ایــن دلیــل کــه بــاور داشــت منابعــش بیــش 
در  بــود.  کــرده  رد  هســتند،  حــد ضعیــف  از 
ــرش  ــه ی ه ــال های 2013 و 2014، او دو مقال س
درمــورد اســتفاده از گاز مــرگ آور ســارین در 
ایــن  در  بازگردانــد.  نیــز  را  ســوریه  حمــالت 
ــه  ــن حمــالت ن ــود کــه ای مقــاالت ادعــا شــده ب
توســط رژیــم اســد، مقــر فرضــی، بلکه توســط 
شورشــیان ســوریه در همــکاری بــا دولــت ترکیــه 
ــد  ــز مانن ــاالت نی ــن مق ــود. ای ــه ب ــورت گرفت ص
گــزارش بــن الدن، بعــد از نــرش ســواالت زیــادی 
اســتدالل می کردنــد  منتقــدان  برانگیختنــد.  را 
هــرش کــه زمانــی یــک خرنــگار افســانه ای بــود، 
هــر روز بیشــر بــه جنجال برانگیخــن متایــل 
)هــرش،  کارش.  در  دقــت  تــا  می کنــد  پیــدا 
ــد دارد(. ــتان هایش تاکی ــتی داس ــر درس ــوز ب هن
منتــرش  »نیویورکــر«  در  گــزارش  ایــن  اگــر 
می شــد، به دلیــل اعتبــارش در فراینــد دقیــق و 
کامــل بررســی، رســانه ها قطعــا واکنــش متفاوتــی 

می کنــد  تاکیــد  هــرش  بااین حــال،  داشــتند. 
 The London Review of  « نرشیــه ی  کــه 
Books« اگــر نــه بیشــر، بــه هــان انــدازه دقیــق 
اســت. کریسشــن لورنتــزن، ادیتــور ایــن نرشیــه، 
روی  حقیقت یــاب  ســه  کــه  گفــت  مــن  بــه 
ــد و خــود او  ــن الدن کارکرده ان گــزارش مــرگ ب
مســتقیا بــا منابــع کلیــدی هــرش، ازجملــه مقــام 
ــن  ــه در ای ــی ک ــته ی آمریکای ــی بازنشس اطالعات
ــن  ــی ای ــی اصل ــع آمریکای ــوان »منب ــه به عن مقال
روایــت« معرفــی شــده، گفت وگــو کــرده اســت. 
حتــا اگــر رونــد حقیقت یابــی در نرشیــه ی » 
The London Review of Books«، آن چنــان 
کــه هــرش و خــود آن نرشیــه ادعــا می کننــد 
ــاد  ــرای اعت ــوز ب ــا هن ــد، م ــل باش ــق و کام دقی
بــه ایــن منابــع ناشــناس مشــکل داریــم. آیــا 
بایــد بــه آن هــا اعتــاد کنیــم اولیــن مقالــه ی 
یــک  بنیــاد  بــر  ابوغریــب،  درمــورد  هــرش 
ــا  ــود. ام ــده ب ــته ش ــش نوش ــی ارت ــزارش داخل گ
افشــاگری های  مهم تریــن  از  بســیاری  منبــع 
او، بوروکرات هــای ســطح متوســط، ســفیران، 
جرال هــای  و  ســیا  ســازمان  رییس هــای 
ــا  ــا تنه ــت آن ه ــه هوی ــتند ک ــتاره ای هس چهارس
شــناخته  حقیقت یاب هــا  و  ادیتــور  بــرای 
ــزاری  ــناس ماندن، اب ــده ی ناش ــت. وع ــده اس ش
کار،  ایــن  اســت.  خرنــگاران  بــرای  رضوری 
)برجســته ترین  داده  تغییــر  را  تاریــخ  مســیر 
ســاخن  بــه  و  واترگیــت(،  در  آن  منونــه ی 
زندگــی حرفــه ای ممتــاز هــرش نیــز کمــک کــرده 
ــی را  ــا درعین حــال، همــواره تردیدهای اســت. ام
ــه  ــع و درنتیج ــن مناب ــای ای ــا انگیزه ه ــه ب در رابط
اعتبــار گفته هــای آن هــا برجــای گذاشــته اســت.

از  داســتانی  هــر  او،  –بــرای  هــرش  غرایــز 
بــه  به خوبــی  اســت-،  بــودار  اول  روز  هــان 
حرفــه ی  بناکــردن  امــا  کرده انــد.  خدمــت  او 
ارسار  عمیق تریــن  کشــف  بــر  خرنــگاری 
اســت.  ذاتــی  خطراتــی  بــا  همــراه  دولتــی، 
ــی  ــت مل ــایل امنی ــورد مس ــه درم ــی ک خرنگاران
حوادثــی  در  هیچ وقــت  تقریبــا  می نویســند، 
کــه از آن ســخن می گوینــد حضــور ندارنــد. 
کار  ســند  یــا  عکــس  بــدون  معمــوال  آن هــا 
ــان  ــا بی ــه آن ه ــی ک ــن حقایق ــد. مهم تری می کنن
ــای  ــر گفته ه ــل ب ــور کام ــا به ط ــد، تقریب می کنن
افــراد )بــدون ذکــر نــام( اســتوار اســت. یکــی از 
ــه  ــت ک ــن اس ــگاری ای ــی روزنامه ن ــول اساس اص
خرنــگاران هرگــز نبایــد هیــچ حقیقتــی را غلــط 
بداننــد، بلکــه بازتولیــد صادقانــه ی آن چــه مــردم 
به عنــوان  اســت.  کار  آغــاز  تنهــا  می گوینــد، 
ــم  ــد تصمی ــن بای ــا هم چنی ــگار، ش ــک خرن ی
بگیریــد کــدام حقایــق را انتخــاب مناییــد. و 
چه گونــه ایــن مــوارد را به بهریــن شــکل ممکــن 
ــد:  ــا بیاوری ــجم یک ج ــق و منس ــی دقی در روایت
یــک داســتان. در چنیــن قضاوت هایــی، حتــا 
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نــکات دقیــق  اســت  نیــز ممکــن  بهرین هــا 
ــا  ــت ی ــر حقیق ــا ب ــت داده ی ــی را از دس و ظریف
ــد. چنان کــه اســتیو  ــد کنن ــق اشــتباهی تاکی حقای
ــه ی  ــت تحریری ــندگان هیئ ــی از نویس ــول، یک ک
ــالت  ــکده ی تحصی ــس دانش ــر« و ریی »نیویورک
ــن  ــه م ــا، ب ــگاه کلمبی ــگاری دانش ــی خرن تکمیل
گفــت: »شــا ایــن انتظــار را نداریــد کــه شــهرت 
ــد  ــه 100 درص ــی، همیش ــگار تحقیق ــک خرن ی
ــا درســت  ــد تقریب ــا می خواهی درســت باشــد، ام

ــد«. ــتی باش ــیر درس ــا در مس ــد ی باش
ممکــن اســت هــرش نخســتین خرنگاری نباشــد 
کــه می نویســد یــک خرچیــن مخفــی، ایــاالت 
ــی  ــن الدن راهنای ــکونت گاه ب ــه س ــده را ب متح
کــرده اســت، امــا به هیچ وجــه تنهــا کســی نیســت 
ــی  ــول، یک ــود. ک ــن شــایعه را شــنیده ب ــه ای ک
ــنده ی  ــول، نویس ــت. ک ــراد اس ــن اف ــر از ای دیگ
ــه  ــتان ک ــیا و افغانس ــازمان س ــورد س ــی درم کتاب
در  اســت،  شــده  پولیتــزر  جایــزه ی  برنــده ی 
ــا  ــه در اداره اش در کلمبی ــر ک ــد از ظه ــک بع ی
گفت وگــو می کردیــم، بــه مــن گفــت: »ایــن 
مســئله بــرای مــن چنیــن رشح داده شــده بــود کــه 
ــتان در  ــاص پاکس ــر خ ــک اف ــخص ی ــن ش ای
ــت.  ــوده اس ــور ب ــتخباراتی آن کش ــس اس رسوی
مــن حتــا یــک نــام داشــتم کــه چهــار ســال 

اســت روی آن کار می کنــم«.
ــن  ــده ی وجــود یــک خرچی ــوان گفــت ای می ت
ــول اســت. خرچین هــا، عمــال  ــل قب مخفــی، قاب
تروریســتی  بــاارزش  هدف هــای  متــام  در 
ردیابی شــده بــه پاکســتان، ایــاالت متحــده را 
هدایــت کرده انــد: از جملــه رمــزی یوســف، 
ــی و  ــارت جهان ــز تج ــذار مرک ــتین مبب گ نخس
میــر ایمــل کنســی، کــه در حملــه ای در النگلــی 
را  ســیا  ســازمان  کارمنــد  دو  ســال 1993،  در 

ــود. ــته ب کش
ــازمان  ــه س ــده ک ــن ای ــت: »ای ــار داش ــول اظه ک
ســیا متــام این هــا را به هــم بافتــه اســت، شــکنجه 
ــدا  ــین را پی ــا آن ماش ــوده، و آن ه ــش ب نتیجه بخ
کرده انــد، بعــد بــه قاصــد رســیده اند، پــس از 
ــا  ــد را ت ــرده و قاص ــدا ک ــین را پی ــالک ماش آن پ
ــر  ــا به نظ ــرای م ــد.... ب ــال کرده ان ــه  دنب آن خان
می آیــد کــه خیلــی اســتادانه طراحــی شــده 

ــت«.  اس
امــا کــول هیچ وقــت نتوانســت داســتان پرداخــت 
ــی کــه  ــن جای ــد. نزدیک تری ــت کن ــزه را ثاب جای
ــر  ــک اف ــا ی ــه ای ب ــید، مکامل ــه آن رس ــول ب ک
ــا  ــته، ب ــه در گذش ــود ک ــی ب ــی آمریکای اطالعات
خرچیــن  یــک  می شــد  گفتــه  کــه  مــرد  آن 
بــوده، کار کــرده اســت. کــول گفت وگویــش 
ــن  ــو ای ــم: ت ــن گفت ــت: »م ــان داش ــن بی را چنی
شــخص را می شــناختی؟ او پاســخ داد: بلــه، مــن 
او را می شــناختم. مــن قبــال از نزدیــک بــا او کار 
ــه  ــودم. مــن گفتــم: ایــن بیوگرافــی کــه ب کــرده ب

مــن داده شــده دقیــق اســت؟ او گفــت: بلــه دقیــق 
ــت  ــده اس ــه ش ــن گفت ــه م ــم: ب ــن گفت ــت. م اس
ــت  ــون تح ــه و اکن ــر گرفت ــون دال ــه او 25 میلی ک

»حفاظــت از شــاهد« قــرار دارد. او مکثــی کــرد و 
ــم«.  ــا می کنی ــن کاره ــا از ای ــب، م ــت: خ گف

مهم ترین و اثرگذارترین ادعای هرش درمورد این بود که چه گونه 
سکونت گاه بن الدن کشف شد. او نوشته است که سال ها تالش 

برای جمع آوری اطالعات نبود که ایاالت متحده را به یافتن 
آن قاصد و درنهایت بن الدن راهنمایی کرد. بلکه این محل با 

خبرچینی غیرمنتظره ی یک افسر اطالعاتی بازنشسته کشف 
شد. این افسر پاکستانی، برای به دست آوردن جایزه ی 25 میلیون 
دالری ایاالت متحده برای کمک در یافتن موقعیت اسامه بن الدن، 

با آن ها همکاری کرده بود. درواقع، حتا نمی توان گفت که بن الدن 
»پنهان« شده بود. ساختمان سکونت او در ایبت آباد، درحقیقت یک 

خانه ی امن بود که توسط سرویس اطالعاتی پاکستان محافظت 
می شد. زمانی که ایاالت متحده، براساس این اطالعات با مقامات 

استخباراتی پاکستان رودررو شد، آن ها درنهایت درستی این 
اطالعات را تایید کردند و حتا پذیرفتند که برای اثبات آن، نمونه ی 

DNA فراهم کنند.
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از هــان ابتــدا، بــاور این کــه مقامــات پاکســتانی 
کشورشــان  در  الدن  بــن   حضــور  از  رده بــاال 
ــود. پــس از حملــه،  آگاهــی نداشــتند، دشــوار ب
ــور  ــده به ط ــاالت متح ــات ای ــن از مقام ــد ت چن
ــد. براســاس اطالعاتــی  علنــی ایــن را گفتــه بودن
ــه آن  ــال 2013 ب ــره در س ــزاری الجزی ــه خرگ ک
دســت یافــت، پاکســتان در ایــن مــورد تحقیقات 
مخفــی انجــام داده بــود. گفتــه شــده اســت کــه 
گــزارش کمیســیون ایبت آبــاد، هیــچ مدرکــی 
پنــاه  بــن  الدن  بــه  پاکســتان  این کــه  بــر  دال 
ــن  ــه ای ــا ب ــوض، آن ه ــت. درع ــد، نیاف داده باش
نتیجــه رســیدند کــه بــن الدن، فــردی کــه در 
ــت  ــود، می توانس ــب ب ــت تعقی ــان تح ــام جه مت
ــن  ــد و ای ــد کن ــت و آم ــتان رف ــه در پاکس آزادان
ناشــی از بی کفایتــی گســرده ی مقامــات نظامــی 

ــود. ــور ب ــن کش ــتخباراتی ای و اس
هم دســتی  درمــورد  بررســی ها  دقیق تریــن 
ــارچ  ــن الدن، در م ــه ب ــاه دادن ب ــتان در پن پاکس
2014 منتــرش شــد. ایــن بررســی، براســاس کتــاب 
»تایمــز«  خرنــگاران  از  یکــی  گال،  کارلوتــا 

ــه  ــود ک ــزارش داده ب ــود. گال گ ــده ب ــته ش نوش
یــک منبــع داخلــی آی.اس.آی بــه او گفتــه 
ــی پاکســتان، یــک  اســت کــه رسویــس اطالعات
ــه ی  ــه وظیف ــود ک ــرده ب ــاد ک ــاص ایج ــروه خ گ
ــه مســئله ی بــن الدن را داشــتند. گال  رســیدگی ب
نوشــت: »تقریبــا همــه در آی.اس.آی ایــن گــروه 
ــای  ــن روش کار واحده ــد –ای ــکار می کردن را ان
اطالعاتــی فــوق رسی اســت. امــا آن طــور کــه بــه 
مــن گفتــه شــده بــود، رییس هــای ارشــد نظامــی 

از آن آگاه بودنــد«.
بحث برانگیزتریــن ادعــای هــرش ایــن اســت 
حملــه ی  درمــورد  پیشــاپیش  پاکســتان،  کــه 
ــازه ی  ــا اج ــود و نه تنه ــر ب ــی باخ ــم آمریکای تی
اجــرای آن عملیــات را داده بــود، بلکــه آن را 
ــه  ــالً گفت ــه قب ــان ک ــود. هم چن ــرده ب ــهیل ک تس
شــد، ایــن متفاوت تریــن داســتان نســبت بــه 
داســتان رســمی دولتــی اســت. پذیــرش ایــن 
داســتان، نیازمنــد پذیــرش ایــن اســت کــه دولــت 
ــان کــرده  ــه پاکســتانی ها اطمین ــاالت متحــده ب ای
اســت تــا بــرای کشــن بــن الدن بــه ایــن کشــور 

کمــک کننــد. بنابرایــن، حقارتــی کــه ارتــش 
ــه  ــس از حمل ــراً پ ــتان ظاه ــتخبارات پاکس و اس
احســاس کرده انــد، یــا یــک فریــب بــوده اســت 
پیچیــده ی  دسیســه چینی های  از  یکــی  یــا  و 
ــی  ــچ مدرک ــتان.آیا هی ــده و پاکس ــاالت متح ای
بــرای حایــت از ایــن ادعــا، یــا هرچیــزی فراتــر 
تقویــت آن،  بــرای  ناشــناس هــرش  منابــع  از 

وجــود دارد؟ 
یــازده روز پــس از حملــه، داســتانی در »گلوبــال 
ویــژه ی  آمریکایــی  وب ســایت  پســت«، 
گزارش هــای خارجــی منتــرش شــد. تیتیــر داســتان 
ایــن بــود: »حملــه ی بــن الدن: همســایگان ادعــا 
می کننــد کــه پاکســتان آگاه بــوده اســت«. شــش 
نفــر کــه در نزدیکــی ســاختان بــن الدن زندگــی 
ــد کــه  ــه بودن ــگار آن هــا گفت ــه خرن ــد ب می کردن
پرســونل امنیتــی لبــاس شــخصی –افــران ارتــش 
ــاعت  ــد س ــتان- چن ــی پاکس ــران اطالعات ــا اف ی
ــد  ــه در خانه هــای آن هــا را می زدن پیــش از حمل
ــای  ــه چراغ ه ــد ک ــتور داده بودن ــا دس ــه آن ه و ب
خانــه را خامــوش کــرده و تــا اطــالع بعــدی 
هم چنیــن  مباننــد.  باقــی  خانه های شــان  در 
بعضــی از مــردم محلــی بــه ایــن خرنــگار گفتــه 
ــا  ــود ب ــه آن هــا دســتور داده شــده ب ــد کــه ب بودن
خارجــی،  رســانه های  مخصوصــاً  رســانه ها، 

ــد. ــت نکنن صحب
زمانــی کــه مــن بــا فیلیــپ بالبونــی مدیــر اجرایــی 
»گلوبــال پســت« متــاس گرفتــم، او بــه مــن گفت 
ــت را  ــن روای ــت ای ــر داش ــدا او در نظ ــه در ابت ک
به شــکل گســرده عمومــی بســازد. او در ایمیلــی 
بــه مــن نوشــت: »امــا مــا نیازمنــد منابعــی بودیــم 
ــف  ــات مخال ــتیم. اطالع ــان نداش ــه در آن زم ک
ــده  ــد و قانع کنن ــدر قدرمتن ــت، آن ق ــا آن روای ب
ــه  ــتیم ک ــک داش ــا ش ــود م ــا خ ــه حت ــد ک بودن

ــد«.  ــت می گوین ــا درس ــع م مناب
بالبونــی، مــرا بــه امیــر لطیــف، خرنــگار 41 
ســاله ی پاکســتان معرفــی کــرد. او در گذشــته 
بــرای »خرگــزاری یــو.اس« و »خرگــزاری ُورلــد 
ریپــورت« کار کــرده بــود. لطیــف بــه مــن گفــت 
بــن الدن  کــه یــک روز پــس از کشته شــدن 
ــد روز از  ــرای چن ــرده و ب ــفر ک ــاد س ــه ایبت آب ب
ــیدم  ــود. از او پرس ــرده ب ــه ک ــزارش تهی ــا گ آن ج
کــه آیــا هنــوز بــاور دارد کــه پاکســتانی ها از ایــن 
ــخ  ــه پاس ــته اند؟ او بالفاصل ــی داش ــه آگاه حمل
داد: »نــه آگاهــی، بلکــه همــکاری و هم آهنگــی 

ــت«.  ــود داش وج
ــوع  ــن موض ــیت ای ــل حساس ــه دلی ــه ب ــف ک لطی
نــام خــود را در پســت اصلــی  پاکســتان،  در 
ــه  ــه ب ــن منطق ــردم ای ــه م ــت ک ــود، گف ــته ب ننوش
او گفتــه بودنــد آن هــا صــدای هلیکوپرهــای 
ــاً  ــس مطمئن ــد، پ ــاالت متحــده را شــنیده بودن ای
ارتــش پاکســتان نیــز شــنیده بــود: »متــام کشــور 
بیــدار بودنــد، تنهــا ارتــش پاکســتان خــواب 



دو شنبه 27 میزان 1394 منترش شده  در شامره های 933 ، 934 و 935روزنامه اطالعات روز

ــد؟«.  ــتی می کنی ــه برداش ــا چ ــت؟ ش ــوده اس ب
هم چنیــن گال نوشــته اســت کــه همســایگان 
ســاختان  در  انفجــاری  صــدای  الدن  بــن 
شــنیده و بــا پلیــس محلــی متــاس گرفته انــد. امــا 
ــه  ــد ک ــه بودن ــس گفت ــه پلی ــش ب ــان ارت فرمانده
ــده ی  ــه عه ــخ را ب ــداده و پاس ــان ن ــی نش واکنش
ارتــش بگذارنــد. نیروهــای آمریکایــی بــرای 40 
دقیقــه در منطقــه بودنــد، امــا ارتــش پاکســتان تــا 

ــید.  ــه نرس ــه منطق ــا، ب ــن آن ه ــد از رف بع
می کــرد  تاکیــد  او  )و  گال  حــدس  بهریــن 
ــه  ــود ک ــن ب ــت(، ای ــدس اس ــک ح ــط ی ــه فق ک
ایــن  درمــورد  پاکســتان  بــه  متحــده  ایــاالت 
عملیــات اخطــار داده بــود. گال بــا اشــاره بــه 
ــان  ــه در آن زم ــی ک ــز کیان ــفق پروی ــرال اش ج
رییــس ســتاد ارتــش بــود، و جــرال احمــد 
ــر کل آی.اس.آی  ــا مدی ــه بعده شــجاع پاشــا ک
شــد، بــه مــن گفــت: »مــن هیــچ مدرکــی نــدارم. 
ــم  ــر می کن ــورد فک ــن م ــر در ای ــه بیش ــا هرچ ام
ــه  ــم، ب ــرف می زن ــتانی ام ح ــتان پاکس ــا دوس و ب
ــاور می رســم کــه احتــاالً درســت اســت  ایــن ب
ــد«. او  ــل بوده ان ــا در آن دخی ــی و پاش ــه کیان ک
ــور  ــت: »تص ــن الدن گف ــدن ب ــورد کشته ش درم
ــا  ــه آمریکایی ه ــد ک ــن باش ــناریو ای ــم س می کن
او را تحــت نظــر داشــته و ردیابــی می کردنــد 
دراین بــاره  پاکســتانی  مقام هــای  بــه  هرگــز  و 
ــا  ــه آن ه ــتند ب ــه منی توانس ــد؛ چراک ــه بودن نگفت
اطمینــان کننــد. امــا زمانــی کــه تصمیــم گرفتنــد 
ــه  ــد و حملــه کننــد، گــان می کنــم ب پیــش برون
ــد:  ــا گفته ان ــه آن ه ــه و ب ــا رفت ــی و پاش رساغ کیان
مــا قصــد داریــم وارد عمــل شــویم. حــق نداریــد 
ــا هــر کار  ــد ی ــه هلیکوپرهــای مــا شــلیک کنی ب
ــه  ــم ک ــر کن ــد ذک ــد«. )بای ــام بدهی ــری انج دیگ
متــام خرنــگاران امنیــت ملــی، شــامل تعــدادی 
در »تایمــز«، بــا گال درمــورد احتــال همــکاری 
پاکســتان در ســطوح بــاالی دولتــی، چــه در 
پنــاه دادن بــه بــن الدن چــه کمــک بــه کشــن او، 

ــتند(. ــق نیس مواف
اگــر ســناریوی گال را بــرای رســیدن بــه نتیجــه ای 
منطقــه دنبــال کنیــم، پاکســتان پــس از حملــه بــا 
ــود:  ــده ب ــه ش ــایند مواج ــاب ناخوش ــک انتخ ی
ــه  ــود ک ــرده ب ــکاری ک ــه هم ــق این ک ــا تصدی ی
ــر  ــا به خاط ــدن تندروه ــر خشمگین ش ــن خط ای
یــک  در  معاونــت  و  الدن  بــن  بــه  خیانــت 
عملیــات نظامــی آمریکایــی در خــاک پاکســتان 
را درپــی داشــت، یــا بــه جهــل و بی کفایتــی 

ــد. ــراف کنن اع
می گوینــد  پاکســتانی ها  اغلــب  گفــت:  گال 
کــه: مــا بی کفایــت بودیــم. آن هــا منی خواهنــد 
چــه  حــال  در  آن هــا  بداننــد  هم وطنان شــان 
کــه  می ترســند  آن هــا  هســتند.  بــازی ای 
داشــته  منفــی شــدیدی وجــود  واکنش هــای 

باشــد«. 

اکنــون روایــت رســمی مــرگ بــن الدن در کجــا 
ایــن داســتان در  بســیاری،  بــرای  قــرار دارد؟ 
ــی  ــناور در جای ــت: ش ــخص اس ــی نامش وضعیت
ــک  ــخ ی ــن تاری ــانه. نوش ــت و افس ــان واقعی می
ــت  ــت دول ــد روای ــر می آی ــت. به نظ ــد اس فراین
راهــی طوالنــی در پیــش دارد تــا بتوانــد به عنــوان 
یــا  شــود  پذیرفتــه  غیرقابل انــکار  واقعیتــی 
ــود. ــکار ش ــت ان ــت نادرس ــک روای ــوان ی به عن
باســابقه ی  افــران  از  یکــی  بائــر،  رابــرت 
ــش  ــه )الهام بخ ــور رشق میان ــیا در ام ــازمان س س
شــخصیت جــورج کلونــی در فیلــم »ســیریانا«(، 
ــن  ــه م ــوادث ب ــت از ح ــخه ی دول ــورد نس درم
مــن  اســت.  اغــراق  فقــط  گفــت: »همه چیــز 
هرگــز ندیــده ام کاخ ســفید چنیــن خطــری کنــد. 
ــواب  ــح از خ ــک روز صب ــور ی ــا رییس جمه آی
بیــدار شــده و گفتــه اســت »بیاییــد درســت قبــل 
از انتخابــات، ریاســت جمهوری مــرا در خطــر 
ــر از  ــی باهوش ت ــن آدم خیل ــم«؟. ای ــرار  بدهی ق
ــک  ــی را در ی ــای آمریکای ــه نیروه ــت ک آن اس
عملیــات تــرور هالیــوودی در معــرض خطــر 
ــرار بدهــد«. بااین حــال، هیچ کــدام از دوســتان  ق
قدیمــی بائــر در داخــل و خــارج از ســازمان، 

ــیده اند. ــش نکش ــه چال ــت را ب ــت دول روای
بــا گذشــت زمــان، امــکان اثبــات بســیاری از 
ــی  ادعاهــای هــرش وجــود دارد. بعــد چــه اتفاق
شــویم  خشــمگین  اســت  ممکــن  می افتــد؟ 
ــی  ــد فرض ــتان، متح ــت. پاکس ــا اس ــق م ــه ح ک
کــه  کشــوری  تــرور،  علیــه  جنــگ  در  مــا 
ــدگان  ــر از کمک هــای مالیات دهن ــا دال میلیارده
آمریکایــی دریافــت می کنــد، ممکــن اســت 
ــان  ــنده ی ه ــا –نویس ــمن م ــن دش ــه بزرگ تری ب
نقشــه ای کــه مــا را وادار کــرد بــه افغانســتان حمله 
ــه  ــجاعانه ب ــه ای ش ــد. حمل ــاه داده باش ــم- پن کنی
بزرگ تریــن  الدن،  بــن  ســکونت  ســاختان 

ــا تــرور، ممکــن اســت  پیــروزی مــا در جنــگ ب
ــرد در آن از  ــه بُ ــازی ک ــک ب ــش از ی ــزی بی چی
پیــش مشــخص بــود، نبــوده باشــد. باالتــر از 
همــه این کــه، ممکــن اســت دولــت بــه مــا دروغ 

ــد. ــه باش گفت
امــا واقعــاً مــا بایــد بــا افشــای ایــن حقایــق 
ــا  ــت، تنه ــای دول ــویم؟ مخفی کاری ه ــوکه ش ش
در ســال های اخیــر، شــامل مــوارد زیــادی از 
ــت  ــازمان امنی ــی س ــنود مخف ــه ی ش ــه برنام جمل
ــیا از  ــازمان س ــده ی س ــبکه ی ثبت نش ــی، و ش مل
زندان هــای »بلــک ســایتم« می شــود. اســتیون 
افرگــود، مدیــر پــروژه ی دولتــی رسی بــرای 
فدراســیون دانشــمندان آمریــکای بــه مــن گفــت: 
»کســانی کــه در زمینــه ی امــور عمومــی کاخ 
آن هــا  نیســتند،  مــورخ  می کننــد،  کار  ســفید 
دانشــمند نیســتند، فقــط خرنگارنــد. آن هــا یــک 
هویــت سیاســی در دولــت ایــاالت متحــده را 
ــچ  ــد. گفــن متــام حقیقــت، و هی نشــان می دهن
ــا  ــت. حت ــا نیس ــت، کار آن ه ــر از حقیق ــز غی چی
اگــر باشــد، آن هــا الزامــاً قــادر بــه انجــام آن 

ــتند«.  نیس
ــال  ــا احت ــد ت ــا منی خواه ــرش از م ــت ه روای
افســانه ها  کنیــم.  بــاور  را  دولتــی  توطئــه ی 
ــگ  ــا ناهم آهن ــی حت ــق تالش ــد از طری می توانن
ــام  ــان را انج ــد کارش ــط دارن ــه فق ــانی ک ــا کس ب
کــه  زمانــی  البتــه،  شــوند.  ســاخته  می دهنــد 
پنهــان  را   حقیقــت  افــراد  از  کافــی  تعــداد 
نظــر  بــه  کــه  اســت  طبیعــی  ُخــب  کننــد، 
هــرش  اســت.  شــده  دسیســه چینی  می رســد 
ــد و  ــزاران کارمن ــاالً ه ــه احت ــد ک ــاره می کن اش
ــس  ــنود های آژان ــورد ش ــی درم ــان کار دولت پی
ــد،  ــر بوده ان ــا( باخ ــکا )ناس ــی آمری ــت مل امنی
ــدم  ــنودن، ق ــا، ادوارد اس ــی از آن ه ــا یک ــا تنه ام

جلــو گذاشــت. 
مــا می توانیــم یــک قــدم پیش تــر برویــم: هرچــه 
موضــوع حســاس تر باشــد، بیشــر احتــال دارد 
ــه مــا دروغ تحویــل بدهــد. درنظــر  کــه دولــت ب
بگیریــد که پــس از حملــه ی بــن الدن، آن چه در 
ذهــن اوبامــا می گذشــت، روابــط مــا بــا پاکســتان 
ــراز  ــت اب ــرای مل ــا در ســخرانی اش ب ــود. اوبام ب
قدردانــی کــرد: »در طــول ایــن ســال ها، مــن 
بارهــا روشــن ســاختم کــه اگــر بدانیــم بــن الدن 
در پاکســتان اســت، مــا اقــدام خواهیــم کــرد. 
ایــن هــان کاری اســت کــه انجــام دادیــم. 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــه توج ــت ک ــم اس ــا مه ام
ــا مــا در عملیات هــای  همکاری هــای پاکســتان ب
ضدتروریســتی بــه مــا بــرای رســیدن بــه بــن الدن 
و ســاختانی کــه او در آن پنهــان شــده بــود، 

کمــک کــرد«. 
ــا  ــت، ی ــخرانی گف ــن س ــا در ای ــه اوبام ــا آن چ ی
انــکار بعــدی دولــت، یکــی از ایــن دو صادقانــه 
ــا در هــر دو صــورت، دشــوار اســت  ــد. ام نبودن

هرش در انتهای آن روز طوالنی که 
با هم گذراندیم به من گفت: »خیلی 

دوست دارم فکر کنم که دولت 
پر از پنهان کاری نیست... شوخی 
می کنی! آن ها بیش از آن چه شما 

حتا بتوانید تصور کنید راز در درون 
خود دارند. درحال حاضر چیزهایی 

درجریان هستند که من درمورد 
آن ها آگاهی دارم -آن چه جریان 

دارد شگفت انگیز  است. من هرزمان 
که بتوانم درمورد آن ها خواهم 

نوشت. آن بیرون، در شرق میانه، 
داستان های جالبی درجریان است. 

جدی می گویم. البته که وجود دارد. 
البته که وجود دارد«. 
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کــه تصــور کنیــم بــرای اوبامــا، گفــن متــام 
بــا  از مدیریــت روابــط آمریــکای  حقیقــت، 
متحــد ناپایــدارش مهم تــر بــود، یــا بایــد مهم تــر 

می بــود. 
ــار  ــه انتظ ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ دلیل ــع هی درواق
ــورد  ــق را درم ــام حقای ــت مت ــیم دول ــته باش داش
قــرار  مــا  دراختیــار  الدن  بــن  کشته شــدن 
بدهــد. اگــر شــخصی به خاطــر پــول ایــاالت 
ــکونت او در  ــل س ــاختان مح ــه س ــده را ب متح
ایبت آبــاد راهنایــی کــرده باشــد، دولــت هرگــز 
ــان آن  ــن ج ــدون درخطرانداخ ــت ب منی توانس
فــرد حقیقــت را بگویــد و اگــر می گفــت، بــرای 
ســازمان ســیا تقریبــا غیرممکــن بود کــه در آینده 
نیــز خرچینانــی را اســتخدام کنــد. اگــر پاکســتان 
از مــا خواســته بــود کــه همکاریــش را در حملــه 
تاییــد نکنیــم، مــا ایــن کار را منی کنیــم. در ایــن 
مــورد، هم چنــان کــه گال ذکــر کــرده بــود، تــرس 
نظامیــان  شــبه  واکنش هــای  جرقه خــوردن  از 
ــته  ــر« نوش ــرش در »نیویورک ــت. ه ــود داش وج
ــی  اســت کــه خطــر جــدی درمــورد افراط گرایان
ــود  ــتند وج ــتان هس ــش پاکس ــل ارت ــه در داخ ک
دارد. آن هــا ممکــن اســت کودتــا بــه راه انداختــه 
و کنــرل ذخایــر بــزرگ ســالح های هســته ای 

ــد. ــت بگیرن ــه دس ــور را ب آن کش
ــوان  ــود را به عن ــد خ ــت دارن ــران دوس گزارش گ
ــت  ــن اس ــت ای ــا حقیق ــد، ام ــان ببینن تجربه گرای
ــناد  ــت. اس ــاوت اس ــی متف ــگاری علم ــه خرن ک
ــت نیافتنی  ــای دس ــب، گزارش ه ــدارک غای و م
ــدازه ی  ــان ان ــه ه ــا ب ــام این ه ــی، مت ــی مل امنیت
منابــع و اســتدالل های خرنــگاران مهــم هســتند. 
ــع مختلــف  ــی مناب ــد وقت ــی می افت ــا چــه اتفاق ام
و روایت هــای مختلــف می تواننــد بــرای ارائــه ی 
ــه  ــوند؟ چه گون ــتفاده ش ــض اس ــای متناق بحث ه
می توانیــم گــزارش لطیــف را در ایبت آبــاد و 
تردیدهــای بائــر را بــا داســتان رســمی کــه بــاوِدن 
و بســیاری دیگــر شــنیده اند، در یــک قــاب 

قــرار بدهیــم؟
بــاوِدن بــه مــن گفــت: »به عنــوان یــک خرنــگار 
شــا بایــد همیشــه ایــن احتــال را در نظــر 
بگیریــد کــه بــه شــا دروغ گفتــه شــده اســت و 
امیــدوار باشــید کــه دلیــل خوبــی وجــود داشــته 

باشــد«. 
مــا  اســت درحال حــارض، اطالعــات  ممکــن 
درمــورد حملــه ی بــن الدن، بســیار بیشــر از 
ــم.  ــت بدانی ــوده اس ــرار ب ــه ق ــد ک ــزی باش آن چی
وزیــر دفــاع ســابق، رابــرت گیتــس، ســال 2014 
در کتــاب خاطراتــش »وظیفــه« نوشــته اســت 
کــه در شــب حملــه، هرکســی در اتــاق وضعیــت 
ــود  ــرده ب ــق ک ــت، تواف ــور داش ــفید حض کاخ س
تــا »درمــورد جزئیــات ســکوت کنــد«. او اضافــه 
ــول  ــاعت ط ــج س ــدود پن ــد ح ــن تعه ــرد »ای ک
کشــید«. او بــا اشــاره ای مســتقیم بــه کاخ ســفید و 

ــد  ســازمان ســیاه گفــت: »آن هــا اصــال منی توانن
ــد«.  ــر کنن ــار ص ــذب اعتب ــرای الف زدن و ج ب

همــه  ایــن  درمیــان  کــه  این جاســت  مشــکل 
الف زدن هــا، غیرممکــن شــده اســت کــه بدانیــد 
ــزی  ــوده اســت و چــه چی ــزی درســت ب چــه چی
فیلــم  »Zero Dart Thirty« کــه 130  غلــط. 
ــرای بســیاری روایــت  ــون فــروش داشــت، ب میلی
ــازان،  ــود. فیلم س ــن الدن ب ــدن ب ــب کشته ش غال
ــد تــا  ــالش می کردن ــدد ت در مصاحبه هــای متع
ــی و نظامــی را  ــع دولت ــه مناب دست رســی خــود ب
ــن  ــه ای ــد ک ــالم ش ــاح اع ــد: در افتت ــان بدهن نش
ــه ی  ــته اولی از حادث ــناد دس ــاس »اس ــم براس فیل
اصلــی« ســاخته شــده اســت. گفتــه شــد کــه 
ســازمان ســیا بــا عالقــه بــا فیلم ســازان همــکاری 
و  نویســنده  بــرای  را  مالقات هایــی  و  کــرده 
کارگــردان بــا تحلیل گــران و افرانــی کــه در 
تعقیــب بــن الدن درگیــر بودنــد، ترتیــب داده 
بــود. کارگــردان فیلــم، کاتریــن بیگلــو، ایــن فیلــم 
ــخ«  ــورانه از تاری ــرش جس ــن ب ــوان »اولی را به عن

ــت.  ــرده اس ــف ک توصی
به نظــر می آمــد ایــن داســتان آن قــدر خــوب 
ــا  ــم ب ــود. فیل ــی ش ــت تخیل ــاز نداش ــه نی ــود ک ب
یــک رسی از جلســات شــکنجه ی ســازمان ســیا 
آغــاز شــد کــه براســاس فیلم نامــه، اطالعــات 
ــرده  ــم ک ــن الدن فراه ــاری ب ــرای گرفت ــی ب مهم
این جاســت کــه حداقــل  فقــط مســئله  بــود. 
ــه ی  ــه کمیت ــه گزارش هــای ارائه شــده ب باتوجــه ب
چندیــن  طــول  در  ســنا  مجلــس  اطالعاتــی 
ســال )و دیگــران کــه بــه اطالعــات محرمانــه 
ــت.  ــت نداش ــن حقیق ــتند(، ای ــی داش دست رس
ــس  ــوان ریی ــه به عن ــتاین ک ــان فاینس ــناتور دای س
کمیتــه بــر گــزارش نظــارت کــرده بــود، گفــت که 
ــود:  ــرده ب ــم را رد ک ــای فیل ــی از صحنه ه او خیل
ــتباهات  ــه اش ــود. چراک ــل نب ــل تحم ــم قاب »برای
هــدف  ظاهــرا  داشــت«.  وجــود  زیــادی 
فیلم ســاز ایــن بــوده اســت کــه روایتــی متفــاوت 
عرضــه کننــد –حقیقتــی زننــده از چه گونگــی 
پیداکــردن بــن الدن-، امــا بــرای انجــام ایــن کار، 
تــداوم  را  یــک دروغ  می آیــد آن هــا  به نظــر 

بخشــیده اند. 
مســئله ایــن نیســت کــه حقیقــت درمــورد مــرگ 
بــن الدن قابــل فهمیــدن نیســت، بلکــه فقــط 
مــا آن را منی دانیــم. و مــا منی توانیــم خــود 
ــخ های  ــه پاس ــی زود ب ــه خیل ــد ک ــن امی ــا ای را ب
ــروز،  ــا ام ــم. ت ــداری بدهی ــیم دل ــری می رس بیش
ــورد  ــیا درم ــازمان س ــمی س ــی رس ــخه ی نهای نس
»Bay of Pigs«، محرمانــه باقــی مانــده اســت. 
ــه  ــش چ ــرن پی ــم ق ــش از نی ــم در بی ــا منی دانی م
اتفاقــی افتــاده اســت، چــه برســد بــه ســال 2011.
ــت  ــک روای ــرل ی ــرای کن ــی ب ــای مختلف راه ه
وجــود دارد. راه قدیمــی ایــن اســت: طبقه بنــدی 
محرمانــه ی اســنادی کــه منی خواهیــد دیــده 
شــود. به گفتــه ی گیتــس: »درمــورد جزئیــات 
مدرن تــری  رویکــرد  امــا  مبانیــد«.  خامــوش 
هــم هســت: داســتانی را تعریــف کنیــد کــه 
ــکوت،  ــد. س ــاور کنن ــا ب ــد آن ه ــا می خواهی ش
و  اســت  راز  یــک  حفــظ  راه هــای  از  یکــی 
ــرد  ــا منحربه ف ــر. این ه ــردن راه دیگ صحبت ک

ــتند.  نیس
ــم  ــا ه ــه ب ــی ک ــای آن روز طوالن ــرش در انته ه
مــن گفــت: »خیلــی دوســت  بــه  گذراندیــم 
ــان کاری  ــر از پنه ــت پ ــه دول ــم ک ــر کن دارم فک
از  بیــش  آن هــا  می کنــی!  شــوخی  نیســت... 
ــد راز در  ــور کنی ــد تص ــا بتوانی ــا حت ــه ش آن چ
دارنــد. درحال حــارض چیزهایــی  درون خــود 
درجریــان هســتند کــه مــن درمــورد آن هــا آگاهی 
دارم –آن چــه جریــان دارد شــگفت انگیز  اســت. 
مــن هرزمــان کــه بتوانــم درمــورد آن هــا خواهــم 
نوشــت. آن بیــرون، در رشق میانــه، داســتان های 
جالبــی درجریــان اســت. جــدی می گویــم. البتــه 

ــود دارد«.  ــه وج ــه ک ــود دارد. البت ــه وج ک

درواقع هیچ دلیلی وجود ندارد 
که انتظار داشته باشیم دولت تمام 
حقایق را درمورد کشته شدن بن 
الدن دراختیار ما قرار بدهد. اگر 

شخصی به خاطر پول ایاالت متحده 
را به ساختمان محل سکونت او 

در ایبت آباد راهنمایی کرده باشد، 
دولت هرگز نمی توانست بدون 

درخطرانداختن جان آن فرد حقیقت 
را بگوید و اگر می گفت، برای سازمان 

سیا تقریبا غیرممکن بود که در 
آینده نیز خبرچینانی را استخدام 
کند. اگر پاکستان از ما خواسته 

بود که همکاریش را در حمله تایید 
نکنیم، ما این کار را نمی کنیم. در 
این مورد، هم چنان که گال ذکر 
کرده بود، ترس از جرقه خوردن 
واکنش های شبه نظامیان وجود 

داشت. هرش در »نیویورکر« 
نوشته است که خطر جدی درمورد 

افراط گرایانی که در داخل ارتش 
پاکستان هستند وجود دارد. آن ها 
ممکن است کودتا به راه انداخته 
و کنترل ذخایر بزرگ سالح های 
هسته ای آن کشور را به دست 

بگیرند.


